
GUREDOT   nº38 zbka.2015eko Martxoa

 Ibilbide malguak, aukerako eskaintza zabalarekin.
 Banan-banako jarraipena.
 Irakaskuntzarako metodologietan eta baliabide teknologikoetan, etengabeko

gaurkotzea bilatzen dugu.

Norbere neurriko informazioa jaso nahi izanez gero:

Aitor García  Hezkuntza Proiektua      Ext.:134 agarcia@durangojesuitak.org
Instalakuntzak ikustea
Banan-banako elkarrizketa

                                     Informazio orokorra.            Ext.:105  gbasanez@durangojesuitak.org
Gotzone Basañez     Aurretiko         

 izen-ematearen    
  kudeaketa

ZERGATIK
DURANGOKO
JESUITAK?

 Ikastetxe ezagun eta aitortua gara.
 Gure heziketa eskaintza 0tik 18 urtera bitartean luzatzen da. Osoa da.
 Balio Kristauen iragarpenarekin hitzartuak.
 Dugun hezkuntza ezagutza kalitatezko heziketa hirueledunaren 

bermea da.
 Gure Kudeaketa sistemengatik ( Eusko Jaurlaritzako Urrezko Q 2013, ISO 

9001 eta ISO 14001, kanpoko kontu ikuskaritza…)
 Ditugun lehen mailako instalakuntza eta baliabideak.
 Daukagun eskolaz kanpoko ekintzen eskaintza
 Hitzartutako pertsonez osatutako taldea
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BATXILERGOA 
2017-2018 

 Ikastetxeko idazkaritzan 08:00etatik 13:15era eta 14:30etik 18:00ak
bitartean.

 AITOR GARCIA (Batxilergoko koordinatzailea)

Informazioa eta aurretiko izen-
ematearen kudeaketa 

Harremanetarako: 

Tfnoa.: 946 810 050 




